
 

 

Maandag 18 maart 2019 

 

NN Rotterdam 1-Hellevoets Effect 1: 6-4 (2e klasse D reguliere competitie) 

 

Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond goed gepresteerd in de uitwedstrijd tegen NN 

Rotterdam 1 (2e klasse D). Barry van Dijk, Onno Blok en Joyce Ynzonides-Janissen 

leden een 4-6 nederlaag. De tweede op rij. Man Of The Match was Onno Blok. Onno 

(foto links) bleef in het enkelspel ongeslagen en won zowel van Emie van Bodegem 

(3-2), Cuma Kondu (3-1) als Hans Mol (3-2). Barry van Dijk versloeg Hans Mol (3-1). 

Joyce Ynzonides-Janissen kwam niet tot winst. Zij verloor samen met Barry ook het 

dubbelspel: 0-3. 

 

 

 

Hellevoets Effect 1-De Treffers 1: 4-1 (3e klasse F duocompetitie) 

 

Hellevoets Effect 1 heeft de laatste strohalm gegrepen die moet leiden tot een 

kampioenschap in de 3e klasse F van de duocompetitie. Concurrent De Treffers M 2 

werd met mooie cijfers verslagen: 4-1. 



Hoogtepunt van de wedstrijd was de confrontatie tussen clubkampioen Arno 

Ynzonides en Jan Flohil. Arno versloeg in het bijzijn van veel publiek de taaie, 

verraderlijke Jan Flohil met 11-9 in de vijfde game. Arno moest daarvoor een 0-2 

gameachterstand goed maken (13-15, 9-11), deed dat ook (11-5, 11-3) en liep in de 

beslissende game uit naar een 8-3 voorsprong. Kat in het bakkie!?! Maar blijf altijd 

alert tegen Jan. Hij kwam op eigenwijze terug in de wedstrijd: 8-8. Om en om werden 

er punten gescoord. Uiteindelijk wist Arno de wedstrijd over de streep te trekken: 11-

9. 

Jan wist later wel Rob Huizinga te verslaan. Rob mist door zijn lange afwezigheid 

(door ziekte) vastheid en kreeg geen grip op Jans lastige spel. Rob verloor met 3-11, 

5-11 en 10-12. Rob won in de openingspartij wel van Frank Oldenhof: 11-7, 11-7, 11-

9. Samen met Arno werd ook het dubbelspel in winst omgezet: 11-5, 13-11, 11-4. 

Door deze overwinning komt Hellevoets Effect op gelijke hoogte met De Treffers M 2. 

Beiden hebben nu drie winstpunten achterstand op koploper De Beer 1. Maar dat 

team heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Dus: de opdracht is duidelijk. Volgende 

week een 5-0 uitoverwinning op hekkensluiter TOG 3. 

 

Hellevoets Effect 2-Scyedam 7 (5e klasse J duocompetitie) 

 

Hellevoets Effect 2 herstelt zich goed van de tegenvallende eerste competitiehelft 

van de voorjaarscompetitie. Inmiddels heeft het team de degradatieplaats verlaten en 

de weg naar boven ingeslagen. Gisteren kwam daar een mooie 4-1 overwinning bij. 

Scyedam 7 werd in de wedstrijd voor de 5e klasse J met 4-1 verslagen. De enige 

nederlaag leed Addo Koning tegen Teun Kroone: 6-11, 11-9, 11-9, 8-11, 5-11. Freek 



Sprokholt bleef ongeslagen. Hij won zowel van Teun Kroone (12-10, 11-7, 11-7) als 

van Henk Rensman (4-11, 11-8, 12-10, 11-6). De niet geheel fitte Henk Brongers 

won samen met Addo Koning het zwaar bevochten dubbelspel (11-7, 7-11, 11-9, 13-

11). Addo won met 14-12, 12-10, 11-8 van Henk Rensman. 

Een geflatteerde, maar mooie overwinning die later nog wel eens van groot belang 

kan zijn. 

 

 

Hellevoets Effect 3-Trefpunt 5 (5e klasse L duocompetitie) 

Deze wedstrijd is op het laatste moment uitgesteld. 

 

Hellevoets Effect 4-Atlantic 2: 4-1 (6e klasse D duocompetitie) 

 

Koploper Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond 

in de 6e klasse G van de duocompetitie met 4-1 

gewonnen van de nummer 3 op de ranglijst: 

Atlantic 2. De enige nederlaag werd in de 

openingspartij geleden door Joke de Brandt. Zij 

verloor met 8-11, 7-11 en 5-11 van Theo Stahl. 

Joke won wel van Rinus de Rijke: 12-10, 11-7 en 

11-6. 

Hans de Brandt behield zijn ongeslagen status 

door een 3-1 zege op Rinus de Rijke en een 

zelfde score tegen Theo Stahl.  

Het dubbel Hans/Bert vd Kamer is goed op dreef. 

Ook nu een mooie winstpartij met tactisch sterk spel: 11-9, 11-9, 11-9. 



Vrijdag 22 maart 2019 

 

De Sprint 6-Hellevoets Effect 2 (5e klasse A reguliere competitie) 

 

Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond de uitwedstrijd in Brielle met 6-4 gewonnen 

van hekkensluiter De Sprint 6. In de wedstrijd voor de 5e klasse A ging Hellevoets 

Effect voortvarend van start. Via een 2-0 voorsprong liep het team uit naar een 4-1 

voorsprong. De Sprint kwam nog terug tot 4-3. Toen stelde Hellevoets Effect 2 orde 

op zaken en liep uit naar 6-3. In de slotpartij kwam De Sprint nog terug tot 4-6. 

 

Man Of The Match was Gerard de Man. Hij bleef ongeslagen in het enkelspel en won 

samen met Rik Kooiman ook het dubbelspel. De Kersvers Opa Rik won deze 

vrijdagavond alleen zijn openingswedstrijd van Henny Vervat. Joost Voogt won 

eveneens van Henny, bleef in de andere wedstrijd de tegenstanders Bart van der 

Reijden en Willem Hillenaar goed bij, maar kwam telkens net niet tot winst. Ook Riks 

individuele nederlagen waren met minimaal verschil. 

 

Hellevoets Effect komt volgende week niet in actie. De wedstrijd tegen Scyedam is 

verplaatst naar 15 april 2019. 

 


